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Høringsuttalelse fra Bodø Kommune: NOIJ 201 I :10 - I
velferdsstatens venterom

Bodø Kommune er ikke invitert som høringsinstans, men ønsker likevel å avgi høringsuttalelse for
NOU 2011:10 - "I velferdsstatens venterom - om mottakstilbudet for asylsøkere".

Saken ble lagt fram til politisk behandling i formannskapsmøte den 25.01.12, og
formannskapet gav sin tilslutning til følgende uttalelse:

Bodø kommune mener generelt at utvalgets rapport representerer en god og grundig gjennomgang
av tilbudet til personer som søker om beskyttelse i Norge. Vi imøtekommer særlig rapportens
sentrale føringer om færre, mer stabile og mer profesjonelle mottak, samt styrkingen av
vertskommunetilskuddet. Likeledes ønsker vi et eget lowerk til regulering av sektoren velkommen.

Bodø kommune stiller seg bak KS høringsuttalelse av 12.12.11. I likhet med KS mener Bodø
kommune at flere av endringene som utvalget foreslår vil kunne få store konsekvenser for
kommunal tjenesteyting og økonomi. Som vertskommune for to asylmottak med til sammen 350
mottaksplasser representerer Bodø kommune et godt eksempel på en kommune som vil kunne bli
berørt av flere av utvalgets forslag.

Bodø kommune vil særlig trekke frem følgende av utvalgets forslag:

Bodø kommune går i mot forslaget om å gi asylsøkere rettigheter etter Lov om kommunale helse-
og omsorgstjenester $ 3-2 første ledd punkt 6 samt $ 3-6. En slik utvidelse av asylsøkemes
rettigheter vil kunne medføre store utfordringer for Bodø kommunes tjenesteyting på området, til
tross for at endringen foreslås ledsaget av en styrking av vertskommunetilskuddet. Kommunens
Helse- og sosialavdeling har ikke kapasitet til å kunne ivareta ytterligere befolkningsgrupper. I
likhet med KS mener Bodø kommune at UDI må ivareta nødvendige helse og sosialtjenester til
asylsøkere som har slike behov.

Bodø kommune går i mot forslaget om å gi asylsøkere lovfestet rett til barnehageplass fra 2 års
alder. Bodø kommune anerkjenner viktigheten av barnehageplass for asylsøkerbarn, men mener
UDI v/ driftsoperatørenmäha hovedansvaret for å gi et tilbud til gruppen. Bodø kommune ønsker
at dagens system videreføres, der vertskommunene gjennom særskilt tilskudd fra UDI stimuleres til
å stille tilgjengelig et antall barnehageplasser til asylsøkerbarn fra3-4 års alder.
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Bodø kommune er kritisk til forslaget om at beboere som venter på bosetting i annen komrnune
påbegynner norskopplæring i henhold til introduksjonslovens $ 17 og $ 18. Forslaget vil kunne
medføre stor grad av uryddighet overfor enkeltbeboere, ekstraarbeid og behov for koordinering
mellom vertskommunen og bosettingskommunen. Som en stabil og erfaren bosettingskonunune
med et betydelig bosetting av flyktinger hvert år har Bodø kommune ikke kapasitet til å opprette og
følge opp kvalifiseringstiltak for personer som venter på bosetting i annen kommune.

Med hilsen

Arne Øvsthus
Kommunaldirektør

Audun Kvale
Saksbehandler
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